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„Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus 

Krisztustól.”  

Ámen. 

 

Hajtsuk meg a fejünket egy percre és csöndesedjünk el. 

Köszönjük Istenünk, hogy az imádság átível határokon, tengereken és hegyeken, szíveken és 

gondolatokon és Te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman vagy sok száz helyről vagyunk 

együtt, akár így az éteren keresztül is, Te itt vagy velünk. Áldunk és dicsőítünk ezért. Így áldd meg 

kérünk, mindazt, ami elhangzik, így nyisd meg a szíveket, sőt az értelmünket is, hogy megértsük és 

elfogadjuk a Te szeretetteljes üzenetedet. Köszönjük Urunk, hogy mindeközben ez a világ halad a 

maga romlása és pusztulása felé, mi világosan láthatjuk, hogy a Te kereszted áll az elmúlás és rom 

felett, és mindig megmarad, egészen amíg újra el nem jössz majd ítélni élőket és holtakat. 

Köszönjük, hogy addig pedig menteni akarod az embereket Istenünk, a Te Fiad csodálatos 

országába. Így legyél velünk és áldd meg ezt a mai estét, kérünk.  

Ámen. 

 

Az este alapigéjét olvasom a Mózes 5. könyvéből, a 18. fejezet 9-15. verséig ekképpen: 

 

5Mózes 18,9-15 „Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az 

utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy 

leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző! Ne 

legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mer utálatos az Úr 

előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, 

az Úr. Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, 

jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened, az Úr. Prófétát 

támaszt atyádfiai közül Istened, az Úr, olyant mint én, őreá hallgassatok.” 

 

Azzal szeretném kezdeni, hogy Isten néha egészen váratlan helyzetekben készít lehetőséget 

beszélgetésre. Egyik alkalommal ott feküdt egy holttest az utcán és beszóltam a rendőrségre, hogy 

valamit csak kellene csinálni, már egy óra eltelt és nem történt semmi. Akkor azt mondta a kerületi 

rendőrkapitány, hogy könnyű bírálni a rendőrséget, de menjek el és nézzem meg, hogy mennyi és 

milyen munkájuk van, milyen egy napjuk. S úgy voltam vele, ha hívnak és nem más miatt, hanem 

szabadon oda mehet az ember és akár beszélgethet is velük, elmentem, beültettek egy rendőrautóba, 

a hátsó ülésen ültem, mentünk egy balesethez. Önmagában az már elképesztő volt, ahogy lavírozott 
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az autó, hogy  továbbengedjék, odaértünk a balesethez, ahol éppen egy rendőrt ért a baleset, és nem 

sérült meg, így behuppant a hátsó ülésre mellém, odafordult felém és azt mondta nekem: Uram, van 

Isten. Azt mondtam neki: Nekem mondja? És kérdezte: Miért, ki maga? Mondtam, hogy Varga 

Róbert református lelkész vagyok és beszélgethetünk Istenről, ha gondolja. Nagyon jó beszélgetés 

alakult ki azon a délutánon. Aztán kiszállt ez a rendőr és a fiatal gépkocsi vezetőnek még jó pár 

kérdése vol, többek között az okkultizmussal, jóslással meg a jövővel kapcsolatban is. Néha az Isten 

egészen váratlanul készít lehetőséget és alkalmat arra, hogy az Ő szeretetéről halljon valaki. 

Egyébként nagyon lényeges az is, hogy nekünk nem az ördögről kell beszélni, meg az ördög 

munkáiról, hanem a mindenható nagykegyelmű Istenről és az Ő egyszülött Fiáról, Jézus Krisztusról.  

 

Azt olvassuk az egész kérdéssel kapcsolatban az Apostolok Cselekedetei 17. fejezet 30. versében: 

„A tudatlanság idejét elnézi az Isten és mindenkinek mindenhol azt mondja, térjetek meg!” Ez nem 

azt jelenti, hogy elnéző az Isten és elfordul a bűntől, hanem azt mondja, aki nem tudja, hogy az 

okkultizmussal kapcsolatban amit csinál, az nem Isten szerint való vagy bűn, azt Isten 

nyilvánvalóvá teszi. De azt az időszakot, amikor még tudatlanságban volt, azt nem rója fel neki. 

Mint ahogyan azoknak sem rója majd fel, akik nem hallhattak saját vagy más hibájából Jézus 

Krisztusról. Ők más ítélet alá kerülnek.  

Maga az okkult szó azt jelenti: rejtett, Istentől tiltott kapcsolatok és területek, természetfeletti 

erőkkel való kapcsolatba kerülés. Az Ef. 6,10-ből ezt olvassuk: „Nem test és vér ellen van 

tusakodásunk.” Azért, azt világosan kell látnunk, hogy az ördög szellemi hatalom. Ezért, én nem 

mondhatom az ördögnek azt, hogy: Távozz tőlem sátán! Ezt Jézus mondhatta. Isten – ördög – 

ember. Az ördög középen van. Istennél kisebb hatalmi ereje van, de nálunk erősebb és nagyobb 

hatalmú szellemi lény. Én hiába parancsolok neki, ő nem fog engedelmeskedni nekem. De amikor 

Jézus mondja azt, hogy menj ki belőle, akkor kimentek a démoni lelkek és a disznók beleestek… 

ismerjük a leírást. Tehát, Isten tud parancsolni a gonosz léleknek, lelkeknek, de nekünk az ördög 

nem fog engedelmeskedni. Ezért nem is szabad ezt megkísérelni. Ilyenkor az a teendő, amikor 

valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy elmondja Jézusnak, hogy miben van. Azt mondja: Uram, segíts! 

Aztán az, aki hatalmasabb erő az ördögnél, elvégzi a dolgot. Nekünk nem test és vér ellen van 

tusakodásunk, hanem a levegő-égbeli hatalmasságok ellen. Az Isten a világot látható és láthatatlan 

részre osztotta fel. Amikor az első emberpár még nem lázadt fel Istennel szemben és az édenben, a 

gyönyörűségek kertjében szeretetközösségben élt az Istennel, akkor nem volt szükségük hitre. 

Ádám és Éva nem hitt az Istenben, hanem látták Őt. Azt olvassuk, hogy hűvös alkonyatkor 

beszélgettek az Istennel. A bűneset olyan, mint amikor egy roló, fal felnő vagy leereszkedik, 

odaépül. Megszűnt az a kapcsolat, amikor láthatták Istent és beszélgethettek vele. Azóta van 

szükségünk hitre, mert amikor Ádám és Éva az édenben volt, akkor még személyes kapcsolatban 

voltak Istennel. Aztán kiűzettek onnan és a bűneset lerombolt minden látható közösséget Istennel. 

De ugyanaz tér vissza, ami az édenben volt, amikor az ember, aki hisz Krisztusban, mennyben lesz, 

a mennyei dicsőségben. Azt mondja, most tükör által homályosan látunk, akkor színről színre. Ott 

újra látni fogjuk mennyei látással már a mindenható Istent és Jézus Krisztust, az Ő egyszülött fiát. 

Mivel a direkt kapcsolatot elveszítette az ember az Istennel, ezért azóta is és ez mindnyájunkra 

jellemző, hogy aggódunk a jelen meg a jövő miatt is, most meg aztán különösen olyan időket élünk, 

amikor azt tapasztalom, hogy az embereknek a szíve tele van félelemmel, aggodalommal, 

rettegéssel – mondhatom ezt is –, hogy mi lesz a jövővel, hogy lesz ez az egész? Túléljük 

egyáltalán? És mi van, ha megnyom valaki…. Pont azt akarja az Isten, hogy erős horgony legyen 

mindnyájunk számára. Mivel az ember aggódik a jövője miatt, meg a jelen miatt is, a múlt miatt 

kevésbé szoktunk. Az ember úgy van, hogy ez volt, az volt, azt felejtsük el, ne törődjünk vele, attól 

az még ott van egyébként. Mert a múltunkra kínálja Isten a bocsánatát. De az ördög mindig 

készségesen felajánlotta és felajánlja most is a segítségét, „majd ő segít!” Segít belepillantani abba 

a világba, amit a bűneset után az Isten lezárt. A látható és a láthatatlan világ közötti átjárhatóság 
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megszűnt. Az ördög mindig azt ajánlja föl, hogy majd ő segít betekinteni abba a világba, amit Isten 

lezárt. A 2Mózes 20-ban azt olvassuk: Ne legyenek előtted idegen istenek. Az 5Mózes 18,9-ben 

meg eltiltja Isten az embert a láthatatlan világba való betekintéstől. Az érzékszerveink – normál 

esetben – nem alkalmasak erre. Vannak ún. mediális képességgel bíró emberek, akik kapnak az 

ördögtől képességet, hogy betekintsenek abba a világba, legalább is részlegesen, normális állapoton 

kívül, amit az Isten lezárt. A Biblia az ördögről, a sátánról és a bukott angyalokról visszafogottan 

beszél, sőt azt mondja, hogy a sátán nem téma, hanem anatéma. Az anatéma görög szó, azt jelenti 

magyarul: átkozott. Újra szeretném megismételni, nekünk nem az ördöggel van dolgunk. Nekünk 

az Istennel van dolgunk és ha Isten valamiről világossá teszi, hogy az nem szerinte való, akkor azt 

mondjuk el neki, azt bánjuk meg, noha a tudatlanság idején követtük el, nem is tudtuk, hogy ez az. 

Sok-sok lelkigondozói beszélgetés alapján mondom ezt, hogy nagyon sokan csak azt érzékelik, 

hogy azóta, mióta belenyúltak a nem látható világba, álmatlan éjszakák, rettegések, félelmek, 

hangok, tárgyak megmozdulnak, tehát érzékelik, hogy azóta valami nem stimmel. S amikor 

eljönnek egy beszélgetésre, akkor ki is derül ez, amikor a mélyére megyünk a dolgoknak, hogy: Ja, 

akkor ez és ez történt! vagy – mondjuk – sok olyan rész van az elcsatolt területeken is, a magyar 

népesség közepette, ahol mindjárt, amikor megszületik egy csecsemő, vörös fonalat tesznek a rontás 

ellen a kezére, és így mindjárt egy bizonyos értelemben sötét uralom és hatalom alá kerül az a 

csecsemő. Az ördög nem téma, hanem átkozott, vele nem kell a hívő embernek foglalkozni. 

Egyébként is reálisan beszél a Szentírás az ördögről. Azt mondja a Kol. 2,15-ben, hogy: 

„Lefegyverezte Jézus Krisztus a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan 

megszégyenítette őket és Krisztusban diadalmat vett rajtuk.” Bizonyos értelemben, és ezt sokan 

nem értik, bizonyos fokig nem is érthetik, miért van így, van még hatalma és lehetősége az 

ördögnek. Miért engedi Isten, hogy ártson és pusztítson? Erről nem igazán beszél a Szentírás. Én 

ezt akkor értettem meg, amikor történelem tanulmányaim során a II. világháborút vettük és ott 

kiderült, hogy május 9-én Németország Berlinben letette a fegyvert, de Prágában még német 

csapatokkal kellett cseh ellenállóknak meg az ottani hadseregnek harcolnia. Egy olyan háború dúlt, 

ami egyébként még 3 napig tartott Csehszlovákiában, de olyan háború, amely május 9-én véget ért! 

Túl északon volt Prága, azt kikerülték a szovjet csapatok, mentek egyenesen Berlin felé, ami nagyon 

helyes volt, mert a fenevadat ott kellett megsemmisíteni, legyőzni. Akkor értettem meg, hogy 

valahogy ugyanígy van ez. Hagyott még időt, egyrészt arra, hogy megtérjenek emberek, másrészt 

meg világosan látni kell azért, hogy mi az ördög célja? Az ördög célja: Azért jött, hogy öljön és 

pusztítson, erről Jézus világosan beszél. Addig is igyekszik, míg az Úr Jézus újra nem jön el, a 

rejtett, okkult területre bevonni az embert, partnerré tenni, hogy még a lehetőségét is elvegye annak, 

hogy az ember visszataláljon az Istenhez.  

 

Mivel az ember Isten oldaláról az ördög oldalára állt át, mindnyájan így születünk. Ezt meg egy 

másik példán keresztül értettem meg. Egyszer vidéken szolgáltam. Beszélgettünk, megnéztem a 

gazda állatait, ott voltak a sertések is az ólban. Volt egy gyönyörű Rozália nevű anyaállatuk. Sok 

mindenről beszélgettünk és mondta, hogy a Rozáliát eladta, vemhes állapotban egyébként, és 

megkérdeztem, hogy a születendő malacok? Hát az az új tulajdonos tulajdonába születnek bele. 

Vemhes állapotban vette meg. Mi nem vagyunk disznók, malacok természetesen, de abban az 

értelemben ez igaz, hogy az Istentől elszakadt ember minden utóda nem az Isten tulajdonába 

születik bele, hanem az ördög tulajdonába, erről világosan beszél a Szentírás. Azt mondja a Biblia: 

„Nem veszendő aranyon vagy ezüstön vétettetek meg, hanem Jézus Krisztus drága vérén vásárolt 

vissza minket az ördög tulajdonából.” Hát abba születünk bele. Ahogy Rozáliának az összes 12 

kismalaca az új tulajdonos tulajdonába született bele, amikor megellette őket az anyaállat, mert 

eladták az anyaállatot. Minket is eladtak az édenkertben, hallgattunk annak a szavára, aki kicserélt 

egy betűt, hogy Isten azt mondta, hogy egy fáról se ehettek. De Isten nem azt mondta. Azt mondta, 
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egy fáról ne egyetek, csak egyről! Mert, ha arról esztek, meghaltok, elszakadtok tőlem, por és hamu 

lesztek és visszatértek a földbe, amelyből vétettetek.  

 

Az ördög oldalára állt ember először is bálványimádásba kezdett, ez az első olyan terület, amelybe 

az ördög bevonja az embert. A Róma 1,21-ben azt olvassuk: „… hiábavalóságra jutottak 

gondolkodásukban és értetlen szívük elsötétedett.”  Amióta az Isten nélkül él az ember – és itt 

nagyon nagy tömegekről beszélünk –, azóta ennek a sötétségnek az uralma alatt van az ember. Erre 

azért látunk példákat, elég csak most körülnézni Európában, mi mindenre képesek az emberek. 

Felrobbantani akár egy víz alatti gázvezetéket, felrobbantani villanyoszlopokat, beengedni olyan 

tömeget Európába, amelynek világos célja, hogy elpusztítsa ezt a kultúrát. Egyszer egy arabológus 

hallgató mondta nekem, több mint 20 éve, hogy a középkorban elveszítettük Európa ellen a háborút, 

most meg fogjuk nyerni. Beköltözünk, látszólag tanulunk, benősülünk, gyerekeket fognak nekünk 

szülni és majd ahol ezt tesszük, ott elfoglaljuk az országot, és a mi kultúránk legyőzi az  úgynevezett 

keresztyén kultúrát. Ez háború, csak még mindig nem akarják megérteni. A migráció az egy háborús 

kérdés, egy háború, honfoglalás zajlik. Legtöbben ezt sötétségüknél fogva, meg megvakultságuknál 

fogva, meg egyéb érdekek miatt nem akarják látni. Megtévesztett állapotban vannak az emberek 

Istennel kapcsolatban is, meg az élet dolgaival való kapcsolatban is. Azt mondja:  értetlen szívük 

elsötétedett, Baált, Astartét, Molovot és a többi istenséget kezdték el imádni és kiábrázolni égi 

testeket, szelet vizet, földet, holdat. A Waldorf iskolákban ma is úgy kezdik a tanítást – egyik gyerek 

mondta nemrég – imádkoznak a földanyához is, meg imádkoznak a Biblia Istenéhez is. A 

szinkretizmus: keverjük össze, építsünk, teremtsünk magunknak vallást. Csakhogy a keresztény hit 

az nem vallás. Semmi köze a valláshoz. A keresztyén hit élő kapcsolat az élő és feltámadott 

Krisztussal. Aki hívő keresztyén, az nem vallásos ember, akármelyik felekezethez tartozik is, az az 

élő, feltámadott Krisztus követője. A vallás az mindig az ember irányába építkezik, fölfelé, hogy az 

istenség kegyeit kiérdemelje, aztán csődbe jut, mert még azt sem tudja megtartani, amit a vallása 

előír. A keresztyén hit meg felülről lefelé jön, Jézus Krisztus megváltott minket, karácsony 

éjszakáján eljött erre a világra. Azt olvassuk, hogy az ige testté lett. Aki hisz Krisztusban, az nem 

vallásos ember, az az élő Krisztus követője, azt belülről formálja át a mindenható Isten. Azt mondja: 

Új szívet adok nektek. Az új szívből új gondolatok, érzések, szándékok, szó, cselekedet származik. 

A vallás lentről fölfelé, az embertől indul, hogy a vallási előírásokat meg tudja tartani, aztán kiderül, 

hogy még azt sem vagyunk képesek igazán megtartani, hogy önsanyargatás, koplalás stb. – most 

nem mondom el ezeket, itt teljesen más az irány. Jézus Krisztus eljött erre a világra, megváltott 

minket és azt mondja, ha valaki hisz őbenne, örök élete van annak. Az Ószövetség úgy beszél a 

bálványimádásról, mint az embert végig elkísérő bűnről. 1Thes. 1,9: „Miként tértetek meg a 

bálványoktól az Istenhez.” Jelenések könye 9,20-21: „Nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem 

imádták az ördögöket, bálványokat, amelyet aranyból, ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek 

s nem tértek meg varázslásaikból sem.”  A varázslás meg az engedetlenség szoros összefüggésben 

van egymással. Bálványimádást és a varázslást együtt említi az Isten. Aki bálványimádó, akár 

önmagát imádja, a gyermekét, az unokáját, amikor ilyet mond valaki, hogy imádom az unokámat, 

ezt lehet egészen komolyan gondolja, még ha talán szóhasználatként használja is. Hát ki van az első 

helyen? Vagy Isten van az első helyen, vagy a bálványok sorakoznak, egyik a másik után. A Gal. 

5,20-ban azt olvassuk: a test cselekedete egy sereg durva ügynek a gyökere. Itt a test alatt nem a 

fizikai testet érti a Biblia, amiben én itt ülök, a testvérek meg máshol, a képernyő előtt, hanem az 

Isten ellen fellázadt embert. A testi ember ezt jelenti, hogy nem az Isten akaratát keresi, kutatja. Az 

1Kor. 10,19-20-ban pedig a bálványok mögött mindig démoni erők és hatalmak állnak. 

 

Második terület, amelybe a sátán bevonta az embert: a jóslás. Mi lesz a jövővel? Figyeljük meg, 

csak onnan akar az ember információt kapni, ahonnan kiűzettetett, amit el kellett hagynia, mert 

föllázadt az Istennel szemben. Információt kínál az ördög a természetfeletti világból. Onnan, 
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ahonnan kiűzettünk. Örök kísértés marad az, hogy olyanok leszünk – ígérte az ördög – mint az Isten. 

Hát nem lettünk olyanná. És jobb is, ha mi nem angyalok, Isten akarunk ezen a földön lenni, mert 

akkor egészen sötét, ördögi dolgokat vagyunk képesek csinálni. Tárgyak, élőlények, médiumok, 

személyek által kapcsolatot teremteni természetfeletti lények, csillagok, halottak által. Pedig Isten 

parancsa egyértelmű. 2Móz. 22,17: „Varázsló asszonyt ne hagyj életben.” Ez világos parancs volt 

és Saul mégiscsak talált egy endori halott idéző asszonyt, eljött hozzá és kiderült, itt nem arról van 

szó, hogy Sámuel jelenik meg, hanem Sámuel képében az ördög jelent meg. Aztán 2Kir. 1,2: Ahazjá 

király Belzebubot kéri, mondja meg, meggyógyul vagy sem? Isten pedig azt üzeni: a királynak meg 

kell halnia. Mi nem léphetünk kapcsolatba az ördögi erőkkel, mert az mindig halált hoz az emberre. 

És ez gyakori a lelkigondozás során, majd a végén fogok mondani példákat, eseteket is, 

megváltoztatva a dolgokat, hogy ne lehessen az illetőre ráismerni. Nem az a lényeg, hogy ki volt, 

hanem az, hogy mi az, amiből őt Isten kiszabadította. 

 

A harmadik terület, amibe bevonja az embert a sátán: varázslás és a mágia. Itt azonban az ember 

tétlen szemlélőből aktív cselekvővé válik. Ézs. 47,10-12: „Gonoszságodban bíztál...” Nem az 

Istennél kerestek védelmet baj, betegség, szerencsétlenség stb. csapások idején, hanem az ördögben 

kezdtek bízni. Van fekete mágia, van fehér mágia gonosz szellemek ellen, de mind a kettő ugyanaz, 

itt nincs különbség. Ugyanaz, mint az a bizonyos jel, hogy a fele fehér, a fele fekete. A feketében 

van egy kis fehér, a fehérben egy kis fekete, keverik-kavarják a dolgokat, nincs különbség, a cég 

ugyanaz mögötte, semmi különbség nincs. A Kol. 2,15-ben azt olvassuk: Jézus bátran mutogatta a 

fejedelemségeket, mert diadalmat vett rajtuk. Ap.csel. 13,8-ban azt olvassuk, hogy Elimás varázsló 

az ördög területére lépett varázslással. Az Újszövetség szerint a démon kérdés, az mindig Krisztus 

kérdés. Csak Krisztus tud szabadulást adni ebből. Luk. 10,17: „Amikor a 72 tanítvány visszatért, 

örömmel jelentették Jézusnak, hogy: Uram, még a démonok is engedelmeskedtek nekünk a te 

nevedre.” Itt megint nem ők űztek ördögöt, mi nem foglalkozunk ördögűzéssel és ne is akarjunk 

egyáltalán ilyesmit. Emlékszem egy asszonyra, aki azt gondolta, neki ez működni fog. És szó szerint 

összeverték a démonok. Összevert állapotban jött el, beszélgettünk és vittük Isten elé, adott neki 

Jézus Krisztus által ebből az egész dologból, amibe belekeverte magát, szabadulást Isten. 

Még a démonok is engedelmeskedtek a Te nevedre – Jézus nevére – Luk. 4,18, ez Jézus első 

hivatalos beszéde. Azért jöttem, hogy a lesújtottakat – depressziósokat, így is lehet fordítani – 

szabadon engedjem. Ha minden esetben a depresszió betegség lenne, akkor ez másik kérdés lenne. 

Mert nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a depresszióból az Isten ki tud szabadítani. A depresszió 

mögött – újra mondom, nem minden esetben, de – nagyon sokszor megkötözöttség áll.  Amikor 

megszűnik a megkötözöttség, megszűnik azzal együtt a depresszív állapot is. Azért jöttem, hogy 

meggyógyítsam? – nem azt mondja Jézus, hogy meggyógyítsam, hanem, hogy megszabadítsam a 

lesújtottakat. Itt szabadulásról beszél velük kapcsolatban Jézus és nem betegség kezeléséről. Azt 

mondja, azért jöttem, hogy megszabadítsam a lesújtottakat. És persze különbséget kell tenni  az 

ideg- és elmebetegség, meg a megkötözött ember állapota között. Van amikor szakorvosra van 

szükség, teljesen egyértelmű és van, amikor egy lelkigondozói beszélgetés során, az imádság által, 

Jézus Krisztus nevére minden térd meghajlik. Földieké, föld alattvalóké és mennyeiké egyaránt. 

Azonban azt tudni kell, hogy a hitnek csak egy szabad vegyértéke van. Azt vagy Krisztusnál köti le 

valaki, vagy pedig egy másik világgal lép kapcsolatba, akár akaratán kívül is, mert a tudatlanság 

idején sok mindent csinálunk, de azt tudni kell, hogy akkor is hatnak a dolgok, Sok helyen húzódik 

a város, falu közelében 380 kV-os vezeték, nyugodtan fogja meg, aki nem hiszi el, hogy ez így van, 

hogy akkor is hat, ha nem hiszi. Mert ha megfogja valaki azt a vezetéket, abban a pillanatban meghal 

az áramütés miatt, az hogy elhitte vagy nem, hogy az halálos magasfeszültség, ez teljesen 

lényegtelen. Az ördöggel való kapcsolatba lépés az ugyanolyan halálos dolog. Az, hogy mi ezt 

elhisszük vagy nem, ez lényegtelen. Ne haragudjunk, de az Isten sem azért létezik, mert valaki hisz 

Őbenne vagy tagadja Őt. Ez teljesen lényegtelen. Isten tőlünk függetlenül létező valóság. Az okkult 
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kapcsolat közvetlen kapcsolat az ördöggel, amikor tárcsázunk a mobil telefonon vagy vezetékes 

telefonon egy számot, kicsöng és felveszik, az már közvetlen kapcsolatot jelent. Amikor valaki az 

okkultizmusba belenyúl, belelép, ott egyfajta ajtónyitás történik és a legtöbb esetben fogalma nincs 

igazán, hogy kinek. Ezt gyakorta elmondják, hogy ajtót nyitottak és azt vették észre, nem tudják 

becsukni. Emlékszem egy fiatalemberre, aki a jógán keresztül került egy olyan transzállapotba – 

mínusz 21-22 fok volt, régebben voltak ilyen hidegek Budapesten –, hogy egy szál trikóban 

mászkált és tudta, ha nem tud ebből a transzállapotból kijönni, akkor megfagy, vége. Előzőleg mi 

beszélgettünk sok mindenről, és azt mondtam neki, jó, én megértem, hogy te nem akarsz hinni, nem 

hiszed, hogy Isten létezik, de mégis, ha valaha olyan állapotba, helyzetbe kerülsz, a démonok meg 

a másik világ nem tud neked segíteni. De hívd név szerint segítségül Jézus Krisztust és majd 

meglátod, mi fog történni. S amikor ebben a transzállapotban mászkált, akkor eszébe jutott, amit 

mondtam s kimondta: Úr Jézus, ha Te létezel, segíts! Abban a pillanatban kijött a transzból. Ez a 

fiatal fiú így jutott keresztyén hitre, hogy megértette, tényleg létezik Jézus. Hát senki sem tudott 

rajta segíteni. Ember sem, szülei sem, tanár, senki nem tudott segíteni, s nem tudott kijönni abból 

az állapotból. Amikor Jézust segítségül hívta, akkor megszűnt ez az állapot. A Jel. 12,12: „leszállt 

hozzátok az ördög nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.” Jel. 22,15: „Kívül 

maradnak a varázslók, bűbájosok, paráznák, bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a 

hazugságot.” Hát aki nem bánja meg, megint erről van szó. Nyilván, amit megbán bűnként, azt 

Isten megbocsátja, a tudatlanság idejét elnézi, abból hozzátérünk, akkor ennek vége, tenger mélyére, 

háta mögé veti – azt mondja a Biblia, és többé arról nem emlékezik meg. Ez a teljes szabadulás, 

amikor eltörli álnokságunkat és Jézus vére megtisztít bennünket minden bűntől. 2Tim. 3,13, Ef. 

6,12, 1Tim. 4,1 – Intés a vigyázásra.  

Vizsgáljuk meg a lelkeket, mondja János apostol, Istentől vannak-e, pl. amikor ajánlanak egy 

gyülekezeti közösséget. Az első, amit meg kell vizsgálni, nézni, mit tanítanak a lélek keresztségről. 

Ez már azonnal elárulja azt, biblikus módon tanítanak erről a kérdésről vagy karizmatikus módon. 

Ugyanis, az ember amikor hitre jut, akkor már kapja a Szentlelket. Azt nem kell külön kérni. Ezt 

világosan tanítja a Szentírás. Emlékszem egy asszonyra, akit egy román ortodox pópa megkent és 

iszonyatos fájdalmai voltak a testén, itt is, ott is, amott is. Eljött egy beszélgetésre és elmondtam, 

hogy ez miért nem jó. Mellesleg megjövendölte neki ugyanez az illető, hogy a fia meg a férje mikor 

fognak autóbalesetben meghalni. Ettől teljesen kikészült, ami nyilvánvalóan érthető emberileg. Én 

elmondtam neki, hogy mi a szabadulás útja. Sajnos ezt nem fogadta el és elment. Nem tudom mi 

lett vele, azt viszont tudom, hogy rettenetes lelkiállapotban volt. Aztán emlékszem valakire, aki 

jósnőnél és jövendőmondónál is volt. Meghalt az édesapja és hát azt mondták neki, lehet halottakkal 

kapcsolatot teremteni. Kimentek a ravatalozóba és elkezdte szólongatni az apját. Tessék 

belegondolni  ennek az egésznek a helyzetébe! Megmozdult a halott. Akkor a ravatalozó munkásai 

kizavarták őket, iszonyatos rémületbe jutottak, takarodjanak kifelé, spiritiszták. Valami elképesztő, 

ami történt, ami rettegéssel töltötte el őket egyébként. Mindig valóságos szabadulást kínál az Isten 

és nem csak tüneti kezelést. 1Ján. 3,8-ban azt olvassuk: „Azért jelent meg az Isten fia, Jézus, hogy 

az ördög munkáit lerontsa.” Tehát, Jézus azért jött, hogy lerontsa, megszabadítson, elvegye, 

megtisztítson az Ő kereszthalála által, vére által. Aki ezt komolyan veszi, elfogadja és elhiszi, az 

valósággal szabad lesz. Majd mondok erre is példákat.  

 

Emlékszem egy ikerpárra, mindig az volt, hogy szemek jelentek meg éjszaka, kívül az ablakuknál 

és ugye ők rettegve próbáltak elaludni, helyesebben mindig égettek egy gyertyát, mert nem mertek 

a sötétben elaludni, meg a villanyt is égve hagyták, meg egy világító zöld kő ide-oda repkedett a 

szobájukban és találtak egy levelet az elhunyt nagymama kézírásával, hogy hagyják nyitva a kis 

ablakot fölül, hogy a nagymama be tudjon menni hozzájuk. És amikor ez megtörtént, végképp 

elszakadt az idegrendszerük. Valahol a rádióban hallottak arról, hogy el lehet jönni beszélgetni, 

eljöttek, beszélgettünk. Én elmondtam, hogy mi a szabadulás útja, ők mind a ketten befogadták 
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Jézus Krisztust a szívükbe, elmondták ezeket a dolgokat, meg még egyéb szörnyűségeket és 

kiderült, hogy ebből van szabadulás. Elmondtam, hogy ablakot becsukni, villanyt nem kell égetni, 

minden este imádkozzanak és úgy feküdjenek le és nem lesz ilyen problémájuk, meg fog szűnni. 

Így is történt, megszűnt a rémület, megszűnt a nagymama levelezése, a zöld kő, a szemek az 

ablakban és így tovább. 

Aztán volt egy másik eset. Elmentek otthonról és amikor haza akartak menni, akkor a szekrény a 

kívülről bezárt ajtó elé volt tolva belülről. Nem volt otthon senki, hogy van ez? Bezárták az ajtót és 

belülről oda volt tolva a szekrény. Fel kellett törni az ajtót, eldöntötték a szekrényt és így tudtak 

bemenni. Aztán kiderült, mi miatt van ez, hová jártak, mit csináltak, milyen sötét erőkkel kerültek 

kapcsolatba, akik így jártak és a végén Isten adott nekik is szabadulást ebből. Az 1Ján. 1,9-ben ezt 

olvassuk: „Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől.” Itt nagyon lényeges az, hogy 

valakivel, aki  ebben járatos, beszélje meg az illető, mert bűnt egyedül is meg lehet vallani, de azért 

ez olyan terület, ahol sokszor tapasztaltam azt, hogy imádkozott az illető és megegyeztünk abban, 

mi az, ami jó, ha elhangzik, hát közelében nem volt annak, amit mondott, amiben megegyeztünk. 

Magyarul, nem bűnvalló ima volt, hanem egész másról beszélt imádság címén. Ezért jó, ha valaki, 

aki lelkigondozásban meg ezekben a témákban tapasztaltabb, hallja ezt, megerősíti azt, ami 

elhangzott és együtt Isten elé viszik. Megy ez nyilván anélkül is, hogy ez így történjen, de én úgy 

látom a tapasztalatok alapján, megnyugtató ezt a témát úgy rendezni, hogy valaki tanúként ott van 

és hallja. Ez nem biblikus előírás, ez csak gyakorlati tapasztalat.  

Vidékről jött egy lány, akinek a szemébe belefúródott valami és azt mondták neki a szemészeten, 

ezt nem értik mi ez, amikor mikroszkópon megvizsgálták, amit kivettek a szeméből, azt mondták 

neki, hogy ilyen anyag nincs. Nem értették, hogy mi ez. Aztán újra és újra látászavarai voltak, végül 

kiderült, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy az egész család belement nyakig a spiritizmusba és 

okkultizmusba. S amikor ezt belátta, hogy ez nem jó, nem helyes, Istenhez fordultunk, együtt 

elmondtuk az Istennek, hogy miben volt és adjon szabadulást, akkor minden látás- és 

szemproblémája megszűnt. 

 

Ap. Csel. 19,19-ben ezt olvassuk, hogy ötvenezer ezüst, ókori ezüst értékben odavitték a hívők az 

apostolok elé a varázsló könyveiket és elégették. Tehát a hitben járóknak sem volt világosságuk. 

De amikor megértették, hogy miért nem jó az, amiben benne vannak, akkor ókori ezüst értéken 

számolva ötvenezer veszett – ez több millió forintot jelent mai pénzben átszámolva. Kézzel írt 

könyvekről van szó. Odavitték az apostolok elé, elégették. Ebből kijöttek, ebből megszabadultak, 

erre bocsánatot kaptak és megsemmisítették mindazt, minden kötelék lejött a kezükről. Luk. 11,14-

től azt mondja az ige: „Ha valaki nem Jézust fogadja be, hétszer gonoszabb lélek tér vissza és az 

utóbbi állapota rosszabb lesz, mint az előbbi.” Ezzel sokszor találkozom a beszélgetések során, 

hogy szabadulás az kell, Jézus Krisztus nem kell. Tehát nem Krisztus hite által akar valaki 

szabadulni. Márpedig az nem működik. Mert azt mondja az ige, ha ott van kitakarítva, felékesítve 

a ház és nem Jézust fogadja be valaki, akkor hétszer gonoszabb lélek tér vissza. Láttam ilyet, valaki 

úgy jött el, hogy iszonyatos lelki, pszichikai állapotban volt, emiatt, amiről most éppen beszélek. 

Úgy volt vele, ő a szabadító Jézusnak szeretné igénybe venni a szabadítását, de magát Jézust nem 

akarja követni.  Nem tudom, hogy mit mondhatott és mit csinált, de az biztos, hogy rettenetes lelki 

állapotban volt. És az ige világosan  beszél, ha nem Jézust fogadja be valaki, rosszabb állapotba 

kerül. Én ezt mindig elmondom, amikor ilyen helyzettel jön valaki. Ha nem kell a szabadító Jézus, 

ha nem akar hitben járni és Krisztust követni, akkor hagyjuk az egészet, ne ártsunk, mert rosszabb 

állapotba, helyzetbe kerül, mint előtte volt, mielőtt ez a kötelék rajta lett volna. 

 

Volt egy fiatal egyetemista lány, aki poharat pörgetett vagy üveget pörgetett – most nem mondom 

el, nem akarok ötleteket adni, mindegy. Szóval: válaszokat kaptak egy számukra ismeretlen lélektől, 

valakitől és összeálltak a betűk szavakká és a végén a lány valahogy gyanút fogott és a következőt 
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kérdezte az ügylet által, hogy ki vagy te és honnan vagy….. valamilyen módon igazolja magát. Erre 

az volt a válasz, ami kijött a betűkből: Azt nem mondom meg, de ti is ugyanoda fogtok kerülni, ahol 

én vagyok. S akkor fogott gyanút – ez egy hívő lány volt egyébként –, de nem tudta, hogy ez a fajta 

kapcsolatteremtés nem Isten szerint való. Eljött, ezt megbeszéltük és akkor esett le neki, hogy itt 

egy ördöggel való kapcsolatfelvétel zajlott és ebbe nyakig belement. És döbbenetes volt, amikor 

ebből kiszabadult, akkor egészen látványos módon lendült fel az egész hitélete. 

Emlékszem egy kislányra, általános iskolás kislányra, a szülők hozták el. Egy kibelezett ember – ez 

már önmagában rettenetes – képe alá azt írta: Ördög, tiéd vagyok! Az egyik legjobb tanuló volt az 

iskolában. Meredeken zuhant lefelé lelkileg, pszichésen, a tanulmányi átlagában, kimaradt az 

iskolából, teljes lelki, pszichés összeomlásba került bele. Nagyon sokszor előjönnek az 

öngyilkossági gondolatok, bulímia, evés-hányás. Ez is megkötözöttség lehet a legtöbb esetben, de 

van ebből szabadulás. 

Egy másik lány a tanárát hipnotizálta és az nem bírta kihívni és el is mondta az óra végén, nem 

tudom mi történt velem, hiába akartalak felszólítani, de nem bírtalak kihívni. De ez a lány is 

rettenetes lelkiállapotban volt. 

Aztán volt egy édesanya, aki gyermekére akarta állandóan a forró vasalót rátenni. Nem is értette, 

miért, de ez szörnyű volt neki is, amit csinálni akart. Ugye Lipótmezőn a pszichiátrián nem tudtak 

rajta segíteni. Eljött, beszélgettünk, hitre jutott, megtért Krisztushoz és megszűnt ez a kísértés, 

letette ezt, kiszabadult ebből és az egész probléma megszűnt. Viszont tudni kell ehhez, hogy egy 

emelettel lejjebb, egy házban lakott a férjének az édesanyjával, aki egy nagyon ismert spiritiszta, 

halottidéző, jóslással foglalkozó asszony volt. Én azt mondtam, sürgősen elköltözni és ha nem is 

kell minden kapcsolatot megszakítani, semmi belsőséges közösségbe nem szabad kerülni, amíg a 

mama ebből a kötözöttségből nem szabadul ki, vagy nem akar szabadulni. 

Aztán, Tahiban történt, 80 ember volt egy konferencián, ahol ott volt egy fiatal lány, miután 

elhangzott az előadás az okkultizmusról, deréktól lefele megbénult. Volt ott egy megtért, hívő 

orvosnő és egy hitetlen orvosnő, és mind a ketten megnézték a pupilláját és azt mondták, nem értik, 

ez nem orvosi eset. Semmi olyan elváltozás nincs, ami bármi testi problémát jelezne. Nem tudták, 

hogy mi ez. Akkor felvitték a szobájába négyen és Enikővel felmentünk és elkezdtünk beszélgetni. 

Kiderült erről a lányról, Partinka Klárinak hívják, hogy a nagymamája az osztrák határ melletti 

magyar területen lakott és széles körben ismert halottidéző asszony volt, így függött össze a dolog. 

Hogy őrajta is csattantak a dolgok és amikor mindazt az egészet, amit ő nem is tudott addig, hogy 

ez nem Isten szerint való, megvallotta Istennek, akkor Isten ebből megszabadította és ami 

döbbenetes volt, a nem hívő orvosnő ott jutott hitre, hogy Klári délután a saját lábán elment 

kirándulni a többiekkel. Lebénul látszólag, pedig hát nem ez történt, orvosilag nem az volt a helyzet 

és délután a saját lábán elmegy kirándulni a többiekkel. Ott volt az orvosnő, meg persze mások is, 

akik ezt látták és akkor értették meg sokan, hogy ez nem vicc, nem tréfa, és ahogy az Isten létezik, 

ugyanúgy a sötétség fejedelme is és elképesztő, hogy mit képes egy emberrel csinálni. De az azért 

világos volt, hogy Jézus Krisztus, a Jézus név, ugye azt jelenti, szabadító, és itt szemmel látható 

volt, nyolcvanan látták, hogy Jézus valakit ilyen módon megszabadított.  

Volt egy fiatal lány, aki a kábítószert prostitúcióval szerezte meg. Többször bementünk hozzá 

valakivel beszélgetni, mindig elmondtam neki – most csak mondok egy nevet – Gabi, ha akarod, 

Jézus megtud ebből az egész helyzetből szabadítani, hisz azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa 

és a végén kiderült, hogy tulajdonképpen nem akar ebből az egész helyzetből kijönni. Egy év múlva 

el kellett temetnünk, mert nem akart szabadulni, nem kérte a szabadító Jézus segítségét és végül is 

az, aki emberölő volt kezdettől fogva, az megölte őt. 

Emlékszem egy fiúra, aki elmondta, hogy csak a férfiakhoz vonzódik, de ő sem érti igazán, miért 

van ez, mert neki tulajdonképpen tetszenek lányok is. De amikor meglát egy olyan férfit, aki neki 

tetszik – homoszexuális kísértésről beszélünk –, akkor ő ennek alig-alig tud ellenállni. Kiderült, 

hogy a családi háttérben mi minden volt, ami hatott rá is. Amikor együtt Isten elé vittük ezeket és 
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ő kimondta azt, hogy ezt meggyűlölte, ez bűn, ebből szabadulni akar, kéri az Isten szabadítását 

Jézus által, akkor ez az egész kísértési helyzet, amiben volt, teljesen megszűnt. 

Aztán volt egy erdélyi fiatalember, aki hónapokon át ment körbe-körbe a lelkészi hivatal körül, nem 

mert bejönni. Aztán a végén olyan nyomorult állapotba került, hogy bejött. Kiderült, hogy 

rendszeresen a birkákkal közösült. Ő tudta, mit mond a Szentírás a szodómiáról, s akkor elmondtam 

neki, hogy Jézus Krisztus azokért is meghalt, akik ilyen bűnbe esnek bele. Azt olyan jó volt látni, 

hogy megvallotta ezt, szakított ezzel belül a szívében, megszabadult mentálisan. Ment haza és pár 

hét múlva telefonált, hogy minden ilyen problémája, kísértése megszűnt és teljesen rendben van az 

élete. Jézus Krisztus valóban szabadító Isten. 

Eszembe jut a Lacika nevű fiú, akinek tisztaság fóbiája volt. Azt jelenti, hogy soha senki után 

semmit nem fogott meg. A buszon nem kapaszkodott, ha azt valaki megfogta, a kilincset nem fogta 

meg, várta, hogy valaki kinyissa és akkor ment ki – nem is ragozom tovább. Vállig érő haja volt és 

nagy, görbe madárkörmei. Azt, hogy milyen szaga volt, arról nem is beszélek, valami rettenetes 

dolog, miközben tisztaság fóbiája volt, fürödni meg nem volt mégsem hajlandó. Elhozták őt a 

szülők egy beszélgetésre és elmondtam neki, hogy Jézus miért jött és Ő meg tudja őt is szabadítani. 

Lacika kimondta azt, hogy behívlak Jézus az életembe, nem tudtam, hogy azok, amiket csináltam, 

az bűn, szabadíts meg, tisztíts meg engem, vedd le rólam ezt az átkot, amiben élek. S ami 

megdöbbentő volt, hogy tényleg teljesen rendbejött. Levágatta a körmét, a haját, és abszolút 

normális emberi életet kezdett élni. Amikor beszélgettünk a végén, amikor ezeket megtagadta, 

megszabadult, ott állt az ajtó előtt, én azt mondtam neki: Lacika, három hétig itt állhatsz, én ki nem 

nyitom neked az ajtót, te megszabadultál. Fogd meg a kilincset, nyisd ki az ajtót és menj ki. Jézus 

Krisztus téged megszabadított. Könnybe lábadt a szeme – mai napig emlékszem rá – rám nézett és 

lassan elindult a keze a kilincs felé, megragadta a kilincset, lenyomta, kinyitotta az ajtót, szinte 

kiugrott a folyosóra és ott ugrándozott, hogy szabad vagyok, szabad vagyok, szabad vagyok. 

Döbbenetes volt látni, hogy milyen elképesztő ereje és hatalma van Jézus Krisztusnak. Sajnos 

később elvitték újra egy természetgyógyászhoz és Lacika totálisan visszaesett abba az állapotba, 

amiben volt. Mikor legközelebb találkoztam vele, elfordította a fejét és nem is volt hajlandó szóba 

állni velem. 

Volt egy fiatalember, egy nyelveken szóló gyülekezetben az asztmáját meggyógyították, de nem 

tudott többé imádkozni rendesen. Istennel való kapcsolata is nagyon megromlott. Eljött, 

beszélgettünk és én elmondtam neki, hogy nem ítélek el semmit, de egy dolgot mondj el Istennek, 

Ő tegye világossá, hogy ez az egész ottani kézrátételes „gyógyítás” tőle volt, vagy nem? Ha nem 

tőle volt, akkor ezt megtagadja, Istennek adja át, cselekedjék vele úgy Jézus Krisztus, ahogy akar. 

Amikor kimondta ezt a dolgot, egy iszonyatos asztmaroham jött rá és akkor értette meg, hogy ott 

nem gyógyítás történt, csak egy valamilyen nagyobb erő, egy idegen lélek ideig-óráig elvette azt, 

ami megnyomorította. Amikor azzal az erővel és hatalommal szakított, akkor visszajött az asztmája, 

tehát nem történt gyógyulás, csak valamilyen idegen lélek, amiről beszél a Biblia is ezzel 

kapcsolatban, háttérbe szorította ezt a problémát, de mikor azzal szakított, akkor az alapbetegség, 

az asztma visszajött. 

Emlékszem valakire, aki egy Zács Klára nevű grafológushoz járt fel beszélgetni, takarítani, segíteni. 

Amikor benyitott, nem egyszer látta, hogy Zács Klára ír. Mondta neki az illető, hogy Klári néni 

tessék már abbahagyni az írást. Azt válaszolta Zács Klára, hogy addig nem tudom abbahagyni, amíg 

az erő nem engedi, hogy abbahagyjam. Tudjuk, hogy a grafológia azt jelenti, hogy az írásból szinte 

jóslásszerűen következtetnek az ember személyiségére. Ennek semmi köze sincs Istenhez. Más az 

írásszakértő és más a grafológus. E kettő két különböző dolog. De nem tudta abbahagyni az írást, 

amíg az erő nem engedte. 

Aztán volt egy vidéki lelkész kollégám, akit behívtak a „Nulladik típusú találkozások”-ba – ez 

régebben volt, ez a műsor  még ment – de ő rájött arra, hogy magának is vannak megkötözöttségei. 

Eljött, megbeszéltük, megtagadta ezeket, elment a tv-adásba, elmondta a dolgokat, nagyrészt 
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kivágták a lényeget az adásból és ami döbbenetes volt, amikor beült az autójába, ráadta a gyújtást, 

akkor a kocsija kigyulladt. Valahogy Isten megkönyörült rajta, benyúlt a műszerfal belsejébe, 

kitépett egy kábelköteget és kialudt a tűz. Az ördög utána nyúlt és megpróbálta még akkor is 

megrémiszteni, ugye, ő leleplezte az ördög munkáját. 

Valaki leírt egy átkot és azt összegyűrte és megette és utána teljes idegösszeomlásba került. 

 

Még egy pár dolgot szeretnék felsorolni a babonaságról, jóslásról, spiritizmusról és az ezekkel 

összefüggő dolgokról. Okkult praktikák, babonasággal, idegen szellemiséggel összefüggő 

cselekedetek: lekopogások; fekete macska – szerencsétlenséget hoz; kéményseprővel való 

találkozás – meg kell fogni a gombot, ez is babonaság; fordított ruha – fordítva vesz fel inget, blúzt, 

ne menjen vissza; nyelvvel keresztet vet;  üres tányér – szép idő lesz; idegen helyen a szobasarkok 

megszámolása; könyök beverése – vendég jön; alulról fölfelé háromszor lekopogni– sokan nem 

tudják, hogy ez azt jelenti, megbékíteni a szoba vagy terem szellemét.  13-as számtól való rettegés 

– az Egyesült Államokban meg sok helyen Európában is, nincs 13. emelet. Van persze, csak 12. és 

14., 13-as szoba és emelet nincs a szállodákban, mert szinte senki sem venné ki azon az emeleten 

lévő szobákat, babonaság miatt. Szerencsepatkó – nem egyszer látom, hogy ott lóg a patkó, és azt 

mondom: vedd le! – hát azt nem merem, mert szerencsétlenség ér. Egy patkó az, aki segít az 

emberen? Jézus Krisztus az, aki segít. Négylevelű lóhere; csirkecsont törése; hajszál, virágszirom 

tépés – szeret, nem szeret. Valakit megkennek szenes vízzel; totó-lottó, minden szerencsejáték, 

vagy Fortuna istenhez kötődik valaki, a hitnek csak egy vegyértéke van – beszéltem erről, vagy a 

szerencsepatkónál, szerencsejátéknál kötöm le, a szerencse istenségénél, Fortuna pogány istennél 

vagy Jézus Krisztustól várom, ha anyagilag szükségbe vagy nehéz helyzetbe kerülök, Ő segít, 

irgalmánál fogva. UFO kérdés, az egész egy ördögi dolog, ugye hiteti az embereket, világosan 

beszél a Szentírás, ezt a kozmoszt szereti az Isten, de arról nem beszél, hogy más égitesteken lenne 

élet. Kabalaállat: rémület fogja el a vizsgázót, ha otthon hagyja a macit, a tigrist, vagy a polipot 

vagy a denevérét, vagy valamilyen plüss állatot, a kulcscsomót vagy akármit, attól várja a segítséget 

vagyis a hitet máshol köti le. Tárgyak imádata, tisztelete, bálványok, ereklyék viselése. 

Emlékszünk, az Egri csilllagok-ban Jumurdzsák teljesen kikészült attól, hogy nincs meg a talizmán. 

Jóslások tenyérből; kártyából; magyar römi; cigánykártya; virágsziromból, kávézaccból; 

ólomöntés; csillagjóslás –  asztrológia, más mint az asztronómia. Az asztronómia – csillagászat 

tudománya, az asztrológia a csillagokból való beszéd, abban az értelemben, hogy a csillagokból 

kiolvassuk, hogy mi lesz velünk a jövőben vagy másnap akár. Horoszkóp készítése, olvasása. 

Egyszer Siófokon voltunk a gyerekekkel egy ásványkiállításon, mentünk le az alagsori helyiségbe 

– ott van még most is a kiállítás – aki ott adta a jegyet, azt mondta nekem, tessék megmondani a 

gyerekek születési dátumát. Mondtam, hogy eszem ágában sincs, mert horoszkópot akar készíteni. 

Mondja, honnan tetszett tudni? Mondtam, hogy nem a horoszkóp intézi az életünk dolgait, úgyhogy 

szó sincs róla, hogy bárkinek megmondjuk a születési dátumát, egyébként is mi köze hozzá.  

Amikor a rádióban vagy tv-ben jóslással foglalkozó műsor megy, akkor elkapcsolom, vagy 

kikapcsolom, nem kell nézni. Harmatgyűjtés a temetőben éjfélkor. Holdtölte; szemölcs eltávolítás 

ráolvasással; álomfejtés – Krúdy álmoskönyv; bűvészkedés – ott van világosan a Bibliában, ne is 

bűvészkedjetek; ugyanez vonatkozik a tetoválásra – ne tetováltassátok magatokat, mint a pogányok. 

Vagy ma, amikor a férfiak a halántékot fölnyírják és copfban hordják a hajukat, ez pogány, 

istentelen hajviselet. A pogányoknak a gyász kifejezése volt az, hogy a halántékukat felnyírták. 

Erről világosan beszél a Szentírás, mint ahogyan a tetoválásról is. Fordított gyűrűviselés, gyűrű 

ingázás zsinórral; varázsvessző – víz és olaj keresés; Uri Geller – eltüntet dolgokat; spiritizmus; 

halottidézés, szellemidézés; szeánszok. Ha nem veszem komolyan, akkor is hat. Még egyszer 

mondom: magasfeszültség! Nem kell komolyan venni, a 380 kV agyonvág és pillanat alatt szénné 

válik az illető. Pohár-, üvegtáncoltatás, üvegforgatás; egyiptomi halottkultusz; indiai, afrikai 

vallások. A jóga nem sport, hanem vallás. A hindu vallás testi oldala. Egyetlen egy jógaoktató 
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könyvben olvastam becsületes bevezetést, vegyük tudomásul, hogy a jóga nem sport, hanem a hindu 

vallás része. Amikor a reinkarnációtól kezdve mindent belekevernek manapság, amikor relaxálni 

meg ellazulni kell, képzeld magad elé a csoportos ellazulást stb. Ezek mind olyan dolgok, amik nem 

Isten szerint valók. Nagyon divatos a meditáció, autogén tréning, az alternatív gyógymód, 

akupunktúra – az egy kínai vallás része, hold és napnak megfelelő ezüst és arany tűkkel szurkálnak. 

Most a higiéniai részéről nem akarok beszélni, hányan kaptak fertőző májgyulladást akupunktúrás 

kezelés után. Fakírok, guruk követése; talpmasszázs – a pontokat megkeresik, ha ezt nyomom meg, 

ez lesz, ha a másikat, az lesz. Tárgyak mozgatása; gondolatátvitel, akaratátvitel; parafenomizmus, 

parapszichológia; telepatikus képesség; hipnózis – nem ad Isten embernek másik ember fölött olyan 

hatalmat, hogy hipnózis által befolyásolja a tudatalattiját, hogy öntudatlanul is, de eljön az a pont, 

hogy megjelölje, mit, hogyan cselekedjen. Transzcendentális meditációs praktikák; lebegés; 

önszuggesztio; grafológia – erről már beszéltem; ezekkel összefüggő antropozófia; teozófia; 

reinkarnáció; waldorf-tanítás; sátánizmus; fordított kereszt; fekete-fehér mágia; rózsakeresztesek; 

szabadkőműves páholyok – mind az okkultizmussal függ össze, az összes; Mária-jelenések. Amikor 

azt mondja valaki, neki megjelent Jézus – Jézus erről világosan beszélt: „Én az atyához megyek és 

többé nem láttok engem.” Hát ezt megmondta, többé nem láttok engem, akkor nincs olyan kivételes 

ember, akinek mégis megjelenik felhő képében, vagy ott az olajfestményen megmozdult a szőke, 

kék szemű Jézus fej. Jézus nem szőke, kék szemű volt, nem germán, vagy északi típusú volt, hanem 

tudjuk, hogy zsidó származású volt. Márpedig, abban a korban, pláne a zsidó genetikai állomány 

teljesen nyilvánvalóan, sötét hajú, kicsit kreol bőrű, sötét szemű volt. A szemita fajra alapvetően ez 

jellemző. Mint ahogy az északiakra a világos szem, meg az egészen világos haj a jellemző. Jézus 

nem szőke, kékszemű, kedvesen mosolygó – egyébként biztosan az volt –, Megváltó volt, hanem a 

maga rasszának, zsidó származásának megfelelően nézett ki. Egyébként azért sem tudhatjuk, 

hogyan nézett ki, mert a zsidó hit tiltja – tudjuk – ne csinálj magadnak faragott képet. Jézus 

ábrázolás nem is maradhatott fent, hiszen tiltva volt a hébereknél a kép ábrázolás vagy az egyéb 

ábrázolás. Aztán, amikor Jézus stigmák jelennek meg, Pio atya például, a tenyerében ott van a Jézus 

seb, a kereszthalálának a szöget ütötték be. Ez azért sem stimmel, mert a rómaiak profik voltak a 

kivégzésben. Nem a tenyérbe ütötték a szöget, hanem a kéz és csuklócsont közé, mert az kibírta a 

test súlyát. A tenyeréből kiszakadhatott volna. Ezt onnan tudjuk, amikor a tömegsírokat feltárták, 

az ott maradt, nagy épségben maradt kivégzetteknél volt, hogy bent hagyták a szöget lábban, 

kézben, valamilyen oknál fogva nem szedték ki onnan. És újra mondom, a testsúly miatt, mert az 

egész testsúlyt kellett tartani a keresztre feszített embernek, akit kivégeztek. Már csak azért sem 

igaz, hogy a tenyérben jelenik meg a jel. Kézrátétel; hátra esik valaki; meleg-érzés járja át, rajongó 

érzés;  nyelveken való ima – ez máshonnan indult el, a Biblia beszél erről, de Pál apostol másról 

beszél, nem arról, amit most karizmatikus mozgalomnak hívnak. Egyébként Pásztor Gyuszi 

bácsinak van egy nagyon jó előadása. Ezt Pasaréten kérték, hogy mondja el. Elmondta, fölvettük, 

leírták. Ő, aki az egyik alaptagja volt akkor bejövő karizmatikus mozgalomnak, aztán Isten lelke 

világosságot adott neki, kijött abból. Ő leírta annak a történetét, hogyan került abba bele és hogy 

szabadult ki belőle. 

Mózes 6., 7. könyve – tudjuk Mózes 5 könyvű, Mózes nevével kapcsolatban 5 könyvet ismerünk. 

12 apostol evangéliuma, ilyen nincs. Halottak megkenése, megmozdulása; ráolvasás; bűbájos 

versikék; agykontroll. Az agykontroll szerzője, Silva leírja, hogy ő egy magasabb intelligenciával 

került agykontroll alatt kapcsolatban, aki nem Isten. Ez világosan benne van a könyvében. Hát akkor 

vajon kicsoda?  

 

Következmények és utána be is fejeztem. Legismertebb tünetek: félelmek sötétben, zárt helyen, 

járműveken, tömegben; kényszerdolgok, gondolatok, gyilkosság, öngyilkosság; Istent, embert 

káromló gondolatok; halálfélelem, testi rosszullét, depresszió, lelki és testi fájdalom, túlzott 

érzékenység, örömtelenség, nyugtalanság. Valaki beül az istentiszteletre és mindig elalszik. Ez nem 



12 
 
 

 

www.episzunago.com 

 

normális dolog, valami hasonló lehet a háttérben, mint amiről ma beszéltünk. Görcsös némaság, 

indokolatlan dührohamok, nagy érzelmű hullámzás. Kis csalódás, nincs értelme semminek. Egy 

fiatal lány jut eszembe, nem kapta meg azt a színű körömlakkot, ami a kedvenc színe volt és arra 

gondolt, nincs értelme az életének és öngyilkos lesz. Az aránytalanságra tessék figyelni – nincs az 

a körömlakk, megölöm magam. Ez nem normális, valami nem stimmel. Igehirdetés hallgatása 

közben álmosság, fizikai rosszullét. Nem tud elmenni templomba, nem érti az igét, nincs 

bizonyossága, félelmei vannak. Hívőket is érint mind az, amiket itt felsoroltam. Hangok hallása, 

éjszaka fekete alakok látása, szőrös kezek fojtogatása; valaki ráül az illető mellkasára, meg akarja 

erőszakolni – ez is előjön, szemek megjelennek; úgy érzi, hogy követik, kék-zöld foltok a bőrön 

fizikai bántalmazás nélkül. Kényszer az erő továbbadására – valaki elmondta, hogy a nagymamája 

nem bírt addig meghalni, amíg a spiritiszta tudását át nem adta valakinek a faluban. S amikor 

kézrátétellel átadta, meghalt egy órán belül. Továbbadása ennek az erőnek. Agyban fájdalom, 

mellkason mintha ülne valaki, szexuális fenyegetettség érzés, fokozott vagy abnormális szexuális 

vágy, homoszexualitás, leszbikusság … és így tovább. 

Van ebből szabadulás. És még egyszer szeretném azt megismételni, amit az elején is mondtam, amit 

az Apostolok cselekedetében olvasunk, a 17. fejezetben, szeretném felolvasni. 

Ap.csel 17,30-31: „A tudatlanság időszakát ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az 

embereknek, mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet 

mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot 

adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” 

Jézus Krisztus az, akinek a keresztfán értünk kiontott vére megtisztít bennünket minden bűntől. 

 

Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk! 

Hálás szívvel köszönjük Istenünk, ha valakit most világosságra hoztál, hozol. Köszönjük, hogy 

elhangzott egyértelműen a szabadulás útja, Te vagy a szabadító és a veled való lelki közösség, 

egység, a hozzád megtérő ember az szabadulást kap. A hozzád bűnbánattal közeledő hívő 

keresztyén szabadulást kap. Tedd világossá azt, kérünk, hogy ha valamilyen kötözöttség van az 

életünkben és kérünk, hogy önmagadért, kereszthalálod érdeméért adjál szabadulást, aki tőled 

szabadulást kér, aki arra vágyik és aki ezt tiszta szívvel elfogadja, téged dicsőít ezért. Köszönjük 

Istenünk a Te szavadat, igédet, amely ma is élő és ható. Köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy az 

ördög munkáit lerontsad. Akár a mi életünkben is, bárhol élünk és akármilyen nemzet vesz körül, 

akármilyen nyelvű emberek között élünk. Köszönjük, hogy magyar nyelven hallhatjuk az 

evangéliumot és köszönjük, hogy egyszer majd, akik hisznek benned, ott lesznek veled a mennyei 

dicsőségben. Ahol nem lesz többé könny, betegség, gyász, fájdalom, halál, megkötözöttség, baj, 

nyomorúság, hanem minden mindenekben Te leszel és örök öröm lesz a fejükön azoknak, akik 

bíznak benned.  

Ámen. 

 

Imádkozzuk el együtt és közösen, fennhangon a Mi Atyánkat, amire Jézus tanított minket. 

Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen 

meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

„Íme bizonyságul hívom ma ellenetek a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált, az áldást 

és az átkot adtam előtökbe. Válaszd azért az életet, hogy élhess!” Ámen. 

 


